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ظریف با رئیس الحشد الشعبی
عراق دیدار کرد

...

ویژه های خراسان
تصمیمجدیددربارهسربازانمعتاد
در حالی که بخشنامه یک مسئول نظامی در
سال  ،95شرایط خاصی را برای نگهداری
و درمان سربازان معتاد در نظر گرفته و مقرر
شــده بــود ابتدا به حــوزه نظام وظیفه خود
منتقل و در صــورت ترک اعتیاد ،مجدد به
همان محل خدمت اعزام شوند ،با پیگیری
های یک مسئول قضایی ،مشخص شده این
دستورالعملباماده 39قانونخدمتوظیفه
عمومیمطابقتنداردوبهعلتآنکهوظایف
نیروهایمسلحرادرمراقبتومعالجهسربازان
معتاددرواحدهایمستقلومخصوصدرنظر
نگرفته،درخردادماهامساللغومیشود.

انتصابات مشکوک
در شرکت های دولتی ممنوع
یک مسئول مهم اقتصادی در دولت با ارسال
بخشنامه ای در روزهــای اخیر برای تمامی
شرکت های دولتی ،به مدیرعامل و هیئت
مدیره این شرکت ها ،متذکر شده با توجه به
تذکرات نهادهای نظارتی و ضرورت رعایت
تاکیداتتبصره 2قانونبودجهامسال،امکان
انتخاب اعضای هیئت مدیره یا هیئت تصفیه
مجموعه های مذکور به عنوان مسئول امور
مالییابرعکساینروند،بهعلتاحتمالبروز
برخی تخلفات وجود ندارد و هرگونه رعایت
نکردن این موضوع ،باعث ارجاع به نهادهای
مربوطبرایاقدامقانونیخواهدشد.

چهره ها و گفته ها

رد صالحیت ها
آیــت ا ...مــهــدی شــب زن ــده دار عضو
شــورای نگهبان گفت :در تأیید یا رد
صالحیتها باید سالیق شخصی کنار
گذاشته شود و عمل به
قــانــون و شــرع مقدس
باید مــورد توجه قــرار
بگیرد/ .ایرنا

نطق عارف
صادق زیباکالم فعال اصالح طلب گفت:
عارفقبلازاینکهمدعیاصالحاتبشود،
بایدپاسخبدهدکهدراینچهارسالچندبار
نطق پیش از دستور داشته و
دربارهکدامیکازمشکالت
مردم سخن گفته است؟
/نامهنیوز

قانون رسیدگی به اموال مسئوالن با ابالغ آیین نامه آن توسط دستگاه قضا اجرایی شد

شفافیت اموال مسئوالن در فاز اجرا

مسئوالنی که اموال خود رااعالم نکنند تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند
باالخـره قانـون رسـیدگی بـه دارایـی
مقامـات پـس از نزدیـک بـه سـه سـال
و نیـم بـا اهتمـام ریاسـت جدیـد قـوه
قضاییـه وارد مرحلـه اجرایـی شـد
تا گامـی بلنـد بـرای شـفافیت مالـی
مسـئوالن برداشـته شـود.
اجرایـی شـدن نهایی ایـن قانـون منوط
بـه راه انـدازی سـامانه اموال مسـئوالن
اسـت کـه قـرار اسـت در نهایـت دو مـاه
آینـده ایجاد شـود .هـر چند ثبـت اموال
مسـئوالن در ایـن سـامانه الزامی اسـت
و اسـتنکاف از آن مجـازات کیفـری در
پـی دارد ،امـا در عیـن حـال این سـامانه
مطابـق آییـن نامـه مصـوب محرمانـه
خواهد بود  .قانون رسـیدگی به دارایی
مقامـات آبـان مـاه  94و پـس از چنـد
بـار رفـت و آمـد بیـن مجلـس و شـورای
نگهبـان و با کلی حاشـیه و کـش و قوس
در مجمـع تشـخیص تصویـب شـد و بنـا
بر نظـر ریاسـت قبلی قـوه قضاییـه هنوز
قابـل اجرا نبـود .امـا به گفته سـخنگوی
قـوه قضاییه ریاسـت جدیـد قـوه قضاییه
تأکیـد دارد کـه اجـرای قانـون نبایـد
معطـل یـک آییـن نامـه رئیـس قـوه
بمانـد .نخسـتین بـار  25فروردیـن
امسـال دهقـان نماینـده مجلـس در
گفـت و گـو بـا خراسـان از تدویـن آییـن
نامـه ایـن قانـون خبـر داده بـود تـا ایـن
کـه دیـروز اسـماعیلی سـخنگوی قـوه
قضاییـه از ابلاغ و اجرایـی شـدن ایـن
آییـن نامـه و بـه تبـع قانـون رسـیدگی
بـه امـوال مسـئوالن خبـر داد .بـه گفتـه
اسـماعیلی در آییـن نامـه ابلاغ شـده،
مسـئوالن کشـور بـه دو دسـته تقسـیم
مـی شـوند :دسـته اول مشـموالن اصل

 142قانـون اساسـی و دسـته دوم
خیـل کثیـری از مسـئوالن کشـوری.
دسـته نخسـت مسـئوالنی مانند رئیس
جمهـور و وزیـران و برخـی مقامـات
ارشـد کشـوری هسـتند کـه مطابـق
قانـون اساسـی بایـد در آغـاز و پایـان
دوره مسـئولیت امـوال و داراییهـای
خـود را اعلام کننـد تـا قو هقضاییـه
بررسـی و اگـر افزایـش نامتعارفـی
داشـته باشـد ،رسـیدگی کنـد و نتیجـه
را بـه مـردم گـزارش دهـد .بـه گـزارش
میـزان ،اسـماعیلی دربـاره دسـته دوم
مسـئوالن مشـمول ایـن قانـون هـم
گفـت« :خیـل عظیمـی از مسـئوالن در
ردههـای مختلـف ماننـد اسـتانداران،
فرمانـداران ،نماینـدگان مجلس و تمام
مقامـات قضایـی را شـامل میشـود کـه
بیشترین شمول را در حوزه قوه قضاییه
دارد و هرکـس عهـده دار منصـب قضـا
شـد ،مطابق این قانـون و آییـن نامه آن،
بایـد امـوال و داراییهـای خـود را در
آغـاز دوره ،هنـگام تبدیـل وضعیتهـا و
تغییـر سـمتها و نیـز در پایـان دوره بـه
سامانهای که اعالم شـده ،اظهار کند».
بنا به گفته اسـماعیلی در ایـن آیین نامه
شرط شده هر مسـئولی قبل از انتصاب

بایـد تعهـد بدهـد کـه امـوال خـود را در
سـامانه ایجـاد شـده اعلام مـی کنـد و
اگـر ایـن تعهـد را ندهـد ،قابـل نصـب
نیسـت ،او همچنین نمی توانـد در هیچ
انتخاباتی شـرکت کند .بر اسـاس ماده
 2آییـن نامـه ابلاغ شـده ،قـوه قضاییـه
یـک اداره کل ایجـاد خواهـد کـرد تـا
بـر اجـرای ایـن قانـون نظـارت کنـد.
همچنیـن بنـا بـر مـاده  3ایـن قانـون،
سـامانه امـوال مسـئوالن و فـرم هـای
مخصـوص آن تـا دو مـاه بعـد از تصویـب
ایـن آییـن نامـه راه انـدازی خواهـد
شـد .همچنیـن مـاده  ۸ایـن آییـن نامـه
تأکید دارد که فهرسـت دارایی مقامات
مسـئول و سـمتها و مشـخصات افـراد
مشـمول و اسـناد و اطالعات مربـوط به
آن کـه بـه قـوه قضاییـه ارائـه میشـود،
محرمانـه و افشـای آن ممنـوع اسـت اما
مقامـات مسـئول میتواننـد شـخص ًا
اطالعـات خـود را افشـا کننـد .ضمانت
اجـرای ایـن قانـون هـم مـاده  19آییـن
نامـه اسـت کـه اگـر مسـئولی از ارائـه
فهرسـت امـوال خـود اسـتنکاف کنـد یا
گـزارش ناقص ارائه دهـد ،تحت تعقیب
کیفـری دادسـتانی تهـران قـرار خواهد
گرفـت.

محمدحسینکروبی:برایپدرمماهوارهنصبکردهایم
فرزند مهدی کروبی توضیحاتی درباره برخی
گشایش ها در وضعیت پــدرش ارائــه کــرد .به
گ ــزارش ایلنا ،محمد حسین کــروبــی فرزند
حجتاالسالم مهدی کروبی در پاسخ به این
سوالکهآیاگشایشهاییکهدربارهمیرحسین
موسوی و زهرا رهنورد صورت گرفته ،درباره
آقایکروبیهمانجامشدهاست،گفت:درسال
 ۹۸ماموران امنیتی یک سری گشایشهایی را
ترتیب دادند ،از جمله این که گفتند میتوانیم
برایمحصورانماهوارهنصبکنیم.ویافزود:
با این که آقای کروبی در ابتدا زیاد موافق این
کارنبودنداماباصحبتخانوادهمبنیبراینکه

اگر این کار انجام بشود خوب است ،پذیرفتند.
وی گفت :برای ایشان ماهواره نصب کردند اما
شبکههای خیلی کمی را باز گذاشتهاند .این
شبکههاتنهامحدودبهچندشبکهخبریفارسی
است.فرزندمهدیکروبیافزود:عالوهبر نصب
ماهواره گفته شده که خواهر ،خواهر زادهها
و برادرزادهها هر موقع که بخواهند میتوانند
بدون هماهنگی قبلی به مالقات ایشان بیایند.
وی درباره این که آیا تلفن همراه هم در اختیار
ایشان قرار گرفته است ،گفت :تلفن در اختیار
ایشاننیستولیمادرممدتیاستکهمشکلی
ندارندازاینکهموبایلبهمنزلببرند.

ایسنا -پایگاه اینترنتی دفتر اطالع رسانی الحشد الشعبی نوشت :فالح فیاض ،رئیس سازمان الحشد الشعبی عراق و مشاور امنیت ملی این
کشور دوشنبه گذشته با محمد جواد ظریف ،وزیر خارجه کشورمان دیدار و گفتوگو کرد.در این دیدار درباره روابط دوجانبه و راههای گسترش
آن ها و همچنین آخرین اوضاع منطقه و تالش برای ایجاد امنیت و ثبات در آن تبادل نظر شد.

نزار زاکا آزاد شد و به بیروت رفت

ایران :آزادی او در چارچوب فرایند قضایی بود
نه تبادل زندانیان
نزارزاکاجاسوسلبنانیاالصلومرتبطباآمریکادیروزپسازآنکهبیش
ازیکسوممحکومیتاشراطیکردهبود،بادرخواستلبنانوبررسی
قضاییایران،مشمولمقرراتآزادیمشروطشدوبعدازآزادیتهرانرا
بهمقصدبیروتترککرد.آزادیویدرحالیاستکههردوکشورایران
ولبنانتأکیددارنداینآزادیدرچارچوبمبادالتزندانیانیامذاکرات
سیاسیمرسومنبودهوصرف ًایکفرایندقضاییاست.اینموضوعناظربه
گمانهزنیهاییاستکهدرروزهایگذشتهبرخیفعاالنفضایمجازی
مطرح و ادعا کرده بودند که نزار زاکا قرار است در برابر برخی دیپلمات
های ایرانی زندانی در اروپــا از جمله اســدا ...اسدی دیپلمات سابق
کشورمان در اتریش آزاد شود .دیروز ظهر همزمان با آن که خبرگزاری
رویترز خبر پرواز نزار زاکا به سمت بیروت را منتشر کرد ،غالمحسین
اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود درباره آزادی
زاکا تأکید کرد که «در یک فرایند کام ً
ال قضایی ،نه موضوع تبادل ،نه
موضوع سیاسی و هیچ موضوع دیگری مدنظر نبوده است ».به گزارش
خراسان،بهگفتهاسماعیلیسخنگویقوهقضاییهنزارزاکاشرایطبهره
برداری از آزادی مشروط را داشته و با توجه به حسن رفتارش در زندان و
همچنیندرخواستاوبرایبخششووساطتحزبا...لبنانایناتفاق
صورتگرفتهاست.اسماعیلیتوضیحداد :دراینپروندههمخودمحکوم
تقاضایآزادیمشروطداشتهوهمرئیسجمهورلبنانمکاتبهایراانجام
دادهودرخواستمساعدتیدربارهاینشهروندوتبعهلبنانمطرحکرده
بود .در طرف لبنانی نیز سرلشکر عباس مدیرکل امنیت عمومی لبنان
میگوید«:آزادیزاکاارتباطیبهتبادلزندانیانندارد».کیوانخسروی
سخنگوی شورای عالی امنیت ملی کشورمان علت آزادی زاکا را «نقش
مهمومؤثرمیشلعونرئیسجمهورلبناندرحمایتازجریانمقاومت
در لبنان» دانسته است .وی در گفت و گوی اختصاصی با پایگاه خبری
«العهد»لبناندرپاسخبهسوالیدرخصوصتابعیتآمریکایی«نزارزاکا»
و احتمال ایفای نقش کشور سومی در آزادی او تصریح کرد« :هیچ کشور
سومی در آزادی زاکا نقش نداشت و این اقدام صرفا بنا به درخواست
«میشلعون»رئیسجمهورلبنانووساطتسیدحسننصرا...دبیرکل
حزبا...لبنانانجامگرفت».بهگزارشفارس،البناءنوشت:آزادیزاکا
نشانهتفاوتآشکارمیانتعاملنظامهوشمندجمهوریاسالمیایرانبا
متحدانمنطقهایخودونظامهایدیکتاتوریعربحاشیهخلیجفارس
است .این در حالی است که درباره لبنانیهای بازداشتی در کشورهای
عربی حاشیه خلیج فارس هیچ گاه رابطه خوب این رژیمهای عربی با
الحریرییادیگرمتحدانشاندرلبنانکمکیبهآزادیآنهانکردهاست.

خارج ازدستور
محمد اکبری

پیگیری  2شکایت از محمود
صادقی و علی مطهری
محمد جواد جمالی نوبندگانی سخنگوی
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در پایان
جلسه هفتگی هیئت متبوعش در بهارستان
گفت :شکایت مجمع تشخیص مصلحت
نظام و شورای نگهبان از دو نماینده مجلس
در هیئت نظارت بررسی شد .وی افزود :در
پیشکایتشوراینگهبانازمحمودصادقی
نماینده مــردم تهران ،پس از حضور پنج
نفر از شهود این نماینده در جلسات هیئت
نظارت و ارائه توضیحات آن ها همچنان در
حال بررسی آن هستیم .جمالی با اشاره به
صحبتهای علی مطهری دربــاره اعضای
مجمع تشخیص مصلحت نظام و شکایت
ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان
از نامبرده نیز گفت :در ایــن نشست قرار
شد هیئت نظارت از مطهری بــرای ارائــه
توضیحات بیشتر دع ــوت بــه عمل آورد.
جــمــالــی ب ــا اشـــــاره ب ــه پـــرونـــده شکایت
دادســتــانــی از کریمیقدوسی نماینده
مــــردم مــشــهــد و کـــات بــه دلــیــل برخی
اظ ــه ــارات در قــم نــیــز اظــهــار کـــرد :علی
الریــجــانــی نــمــایــنــده مــــردم قــم و رئیس
مجلس طی نامهای اعالم کرد که شکایتی
نــــدارد ،بنابراین پــرونــده مختومه شد.
وی درب ــاره شکایت عباس آخوندی وزیر
سابق راه و شهرسازی از نــادر قاضیپور
نماینده مردم ارومیه به دلیل ایراد اتهاماتی
به آخوندی دربــاره دارایــی وی گفت :این
نماینده بــه هیئت نــظــارت دع ــوت شــد و
توضیحاتی را ارائه کرد که با توجه به منطبق
بودن توضیحات وی با اظهارات شاهد که
خود دارای مسئولیت است ،هیئت نظارت
بهایننتیجهرسیدکهاظهاراتنمایندهمردم
ارومیه خالف وظایف نمایندگی نبوده است.

